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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

12.12.2018 B8-0561/7 

Muudatusettepanek  7 

Birgit Sippel 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse Euroopa 

Andmekaitsenõukogu 5. detsembri 

2018. aasta arvamust ELi ja Jaapani 

vahelise kaitse piisavuse otsuse eelnõu 

kohta, 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.12.2018 B8-0561/8 

Muudatusettepanek  8 

Birgit Sippel 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus T a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – arvestades, et oma 5. detsembri 

2018. aasta arvamuses hindab Euroopa 

Andmekaitsenõukogu komisjoni poolt 

kättesaadavaks tehtud dokumentide 

alusel, kas Jaapani andmekaitse 

õigusraamistik annab piisavad tagatised 

üksikisikute andmete kaitse piisava 

taseme kohta; arvestades, et Euroopa 

Andmekaitsenõukogu väljendab heameelt 

komisjoni ja Jaapani personaalse teabe 

kaitse komisjoni tehtud jõupingutuste üle 

Jaapani ja Euroopa õigusraamistiku 

lähendamiseks, et hõlbustada 

isikuandmete edastamist; arvestades, et 

Euroopa Andmekaitsenõukogu tunnistab, 

et lisaeeskirjadega tehtud täiustused kahe 

raamistiku vaheliste teatavate erinevuste 

vähendamiseks on väga olulised ja hästi 

vastu võetud; arvestades, et 

andmekaitsenõukogu märgib, et mitmed 

mureküsimused on endiselt lahendamata, 

näiteks EList Jaapanisse edastatavate 

isikuandmete kaitse kogu nende 

olelusringi jooksul, ning soovitab, et 

komisjon esitaks tõstatatud küsimuste 

kohta lisatõendeid ja selgitusi ning jälgiks 

hoolikalt eeskirjade tulemuslikku 

kohaldamist; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.12.2018 B8-0561/9 

Muudatusettepanek  9 

Birgit Sippel 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  18 a. võtab teadmiseks Euroopa 

Andmekaitsenõukogu arvamuse, milles 

tõstatatakse mitmeid mureküsimusi, 

näiteks EList Jaapanisse edastatavate 

isikuandmete kaitse kogu nende 

olelusringi jooksul; palub komisjonil neid 

nõuetekohaselt käsitleda ning esitada 

rakendusotsuses lisatõendeid ja selgitusi, 

tõendamaks et asjakohased 

kaitsemeetmed on olemas; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.12.2018 B8-0561/10 

Muudatusettepanek  10 

Birgit Sippel 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. palub komisjonil esitada 

eelnimetatud küsimuste kohta lisatõendeid 

ja selgitusi, tõendamaks et Jaapani 

andmekaitse õigusraamistik tagab kaitse 

piisava taseme, mis on sisuliselt 

samaväärne Euroopa andmekaitse 

õigusraamistiku pakutava kaitsetasemega; 

26. palub komisjonil esitada 

eelnimetatud küsimuste kohta, sealhulgas 

nende kohta, mida käsitletakse Euroopa 

Andmekaitsenõukogu 5. detsembri 

2018. aasta arvamuses, lisatõendeid ja 

selgitusi, tõendamaks et Jaapani 

andmekaitse õigusraamistik tagab kaitse 

piisava taseme, mis on sisuliselt 

samaväärne Euroopa andmekaitse 

õigusraamistiku pakutava kaitsetasemega; 

Or. en 

 

 


